Bubbel Maart - April

Voorwoord van de groepsleiding
De examens van de leiding zijn voorbij, de zon komt er door, het wordt stilaan warmer en
gedaan met de avond activiteiten. Dat werd best tijd, want die avondactiviteiten zijn toch
niet helemaal het als die goeie, oude zondagnamiddagen!
Na deze 2 rustigere maanden vliegen we er meeteen weer in met verschillende activiteiten!
Allereerst zal ons jaarlijkse Spaghettiweekend, zaterdag 9 en zondag 10 maart plaatsvinden.
Mocht u vergeten zijn om zich in te schrijven, kan dit nog steeds door de invulstrookjes op
de volgende pagina aan de leiding te bezorgen. Men kan zich ook online inschrijven via de
volgende link:
https://www.scoutsbets.be/algemene-activiteiten/spaghettiweekend/
Hierna volgt ons jaarlijkse groepsweekend in de Paasvakantie.
We verhuizen voor een weekendje met de hele groep naar Bree.
Dit is de ideale gelegenheid om als kapoen of nieuw lid, te ervaren hoe het er ongeveer aan
toe gaat op kamp.
Meer info over het weekend en hoe u zich moet inschrijven vindt u verderop in deze
bubbel.
Op het einde van april zal de jaarlijkse kapoewellenbrunch plaatsvinden.
Dan kunnenn jullie weer massaal lekker komen brunchen, hopelijk in een stralende zon
zoals elk jaar!
meer info hierover kan je ook weer verder in de bubbel terugvinden.
Verder zullen er ook misschien weer een aantal takweekends volgen, meer info hierover
zullen jullie van de takleiding ontvangen.
Zoals je ziet 2 drukke maanden die er aan zitten te komen, de leiding kijkt er alvast naar uit!
Jullie ook?

Een stevige linker
Robbe, Yarne en Lode

Groepsweekend
Elk jaar trekken we er tijdens de paasvakantie met alle leden samen op uit. Het
groepsweekend gaat dit jaar door van 5 tot en met 7 april. De prachtige locatie die we
daarvoor voorzien hebben is bivakplaats De Viggel, Gruitroderkiezel 73, 3960 Bree.
We vertrekken vrijdag om 19u30 aan de lokalen in Grazen. Zondag mogen alle kinderen om
13u30 terug opgehaald worden in Bree (zie adres hierboven).
Men kan zich nu inschrijven door 30 euro te storten op ons rekeningnummer, zie onderaan.
Indien er vragen zijn, mogen jullie altijd de leiding van je kind of de groepsleiding
contacteren.
We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn zodat we er weer superduper fijn weekend
van kunnen maken!

Prijs: 30 euro
Rekeningnummer: BE59 7340 0224 2426
Mededeling: Groepsweekend + naam + voornaam + tak
De deadline voor de inschrijvingen is 25 maart.

Wat hebben jullie nodig als jullie mee op groepsweekend willen:
Slaapgerief:
-

Slaapzak
Matrasovertrek
Kussensloop
Eventueel een dekentje (maar is zeker niet noodzakelijk)
Nachtkledij
Teddybeer voor de kleinsten (en sommige grootsten) onder ons

Wasgerief:
-

Kleine handdoek
Washandje
Tandenborstel, tandpasta, bekertje
Kam/borstel

Kledij:
-

Uniform
Stevige schoenen
Pantoffels of sletsen
Kousen
Ondergoed
Zakdoek
Dikke kledij voor ’s avonds (maar ook niet overdrijven)
Regenkledij (indien nodig)
1 reserve set kledij

Blijft thuis:
-

Snoep of frisdrank
Elektronica zoals een GSM, MP3-speler, …

Tafelgerief:
-

GEMARKEERD!!!!
Gamelset voor iedereen (= kleine én grote gamel).
Zorg voor één met degelijk handvat, waarbij de gamel stabiel vastgehouden kan worden!!! Dit om
brandwonden te voorkomen.

-

Een niet breekbare, hittebestendige beker (± 25cl) met een oor (voor de
warme dranken)
Bestek (mes, vork, soep- en dessertlepel).
1 Keukenhanddoek (geef een oude handdoek mee want na jaren
ervaring weten we dat de kinderen deze verliezen)

Allerlei:
-

Zonnecrème én aftersun (alleen als het weer verbazingwekkend goed zou zijn)
Zaklamp (liefst een eenvoudig model)
Identiteitskaart

Kapoewellenbrunch
Heeft u het al gehoord?
De kapoenen en kawellen organiseren op zondag 28 april echt iets gestoord.
Een heuse brunch van 9u30 tot 13u30 om onze kas te vullen,
en jullie moeten hiervoor enkel maar smullen
Wij laten jullie genieten van heerlijke koffiekoeken, pannenkoeken, broodjes, spek en eieren, soep,
chocomelk en zoveel meer
Onze brunch is altijd uitgebreid keer op keer.
Al dat lekkers gaat je verbazen,
in de scoutslokalen te grazen.
Inschrijven doe je door te mailen naar dit adres: yarne.dekelver@scoutsbets.be
Vermeld je naam en het aantal personen, dan is die mail dik oké.
De centjes storten kan op het nummer BE59 7340 0224 2426
Online bankieren, das gene stress!
Wees gehoorzaam
en schrijf als mededeling: brunch + naam
De prijs voor een volwassene is elf euro, voor de kids is het zes.
Hopelijk wordt het dit jaar weer een groot succes!
Inschrijven kan tot zaterdag 20 april.

Online inkopen doen?

Kijk dan zeker eens of je je aankopen niet via onze Trooper-site kan doen!
(https://www.trooper.be/scoutsbets).

Wat is Trooper?

Je kan via onze Trooper-site aankopen doen bij verschillende webwinkels
(Lidl, booking.com, Hema, coolblue...).
De prijzen blijven exact hetzelfde, het enige verschil is dat er 5% van de
verkoopsprijs aan ons zal worden gesteund zonder dat jullie iets extra moeten
betalen.
Ik zou zeggen bekijk het eens en ben je van plan om bepaalde inkopen online te
doen, kijk dan zeker eerst eens of je het via Trooper kan doen!

Troopertip!

Maak je liever geen ommetje via Trooper, vergeet dé Trooperbot dan
niet te installeren. Hij bliept op wanneer je bij een Troopershop
shopt!
Let op! Voorlopig bliept ie enkel op Chrome en Firefox.

Trooperupdate!
Sinds de start van onze Trooper pagina in december hebben we al maar liefst €70.35 aan commissie’s
verzameld.
Keep up the Trooping!

Alvast bedankt!

Minder is meer!
Dat is het jaarthema van de scouts dit jaar. Ook wij, leiding van Scouts Laetitia Geetbets, hebben besloten ons
steentje bij te dragen en lanceren hier en nu ons duurzaam project!
We ontwierpen onze eigen, gepersonaliseerde scoutstrui!
Hierbij gaan we voor meer kwaliteit, meer persoonlijkheid en dit voor minder geld! De truien worden namelijk
verkocht aan 26 euro per stuk. (Prijs truien Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn namelijk 34euro voor kinderen en
39euro voor volwassenen, deze prijs vonden wij te duur)
Waarom is dit een kwalitatieve trui? Dit model van trui wordt gebruikt door de KULeuven. Enkele van onze leiding
hebben dus ervaring met deze truien en kunnen bevestigen dat zij hun vorm behouden. We kregen namelijk
klachten over de trui van Scouts en Gidsen Vlaanderen (die bruin met groene truien) dat deze vaak na enkele keren
dragen hun vorm verloren.
Ze zijn bovendien ook warmer dan deze van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Waarom is dit een meer persoonlijke trui? Achteraan staat er Scouts Laetitia Geetbets (in plaats van Scouts en
Gidsen Vlaanderen) en vooraan op de borst kozen we om een oud logo van
onze scouts van onder het stof te halen. Voor meer details: zie de foto’s van
onze professionele modellen.
Waarom is dit een duurzame trui? De truien worden gemaakt van bio-katoen
en geproduceerd in Bangladesh waar de katoenplantages zich bevinden.
Hierdoor is er minder transport nodig en dragen wij zo een beetje mee aan het
milieu. ‘Made in Bangladesh’ kent een vrij negatieve connotatie, maar Stanley
and Stella (het merk) zegt liever ‘Proudly made in Bangladesh’. Zij selecteren
hun fabrieken namelijk zelf en hier staat menswaardigheid on top! Er komt
geen kinderarbeid aan te pas en jonge vrouwen krijgen hier vooral de kans om
te werken. Zo kunnen deze vrouwen zich financieel onafhankelijk maken. Wij,
leiding van Scouts Laetitia Geetbets, zijn trots deze trui te lanceren waarvan
we weten dat hier geen kinderarbeid of andere wanpraktijken aan te pas
komen, dat de arbeiders niet werken voor een hongerloon en wij onze voetafdruk niet vergroten bij het dragen van
deze trui.
Na deze lange, maar toch niet oninteressante uitleg nodigen we
jullie graag uit bij interesse voor het eerste verkoopmoment zondag
3 februari 2019 na de activiteit. Vanaf de weken daarna kunnen
jullie steeds iemand van de leiding aanspreken voor de verkoop.
Gelieve contant te betalen.
Tot slot willen wij nog zeggen dat
hier geen verplichting achter zit.
Dit is een goedkoper en
kwalitatiever alternatief dat wij
jullie aanbieden voor de gene die
geïnteresseerd zijn in een scoutstrui.

Stevige linker,
Leiding Scouts Laetitia Geetbets

Kapoenen
Terugblik naar de eerste twee leuke maanden van 2019:
6 januari

Springen springen springen drie koningen gaan vandaag zingen! We hadden een
brief van God gekregen!! Hij vroeg of wij hem konden helpen om echte dappere
koningen te vinden. Dus zijn we als dappere koningen en bange saapjens op pad
gegaan om zo de echte Drie Koningen te vinden. Op het einde hebben we ook Driekonings-bal gespeeld om ze de enige echte Djeezus te vinden.

12 januari

Mijn koek is zoek! Deze avond leerde Bwatsie jullie de veelzijdigheid van haar
lievelingspelletje: namelijk verstoppertje. Zo verstopte we ons op wel 100 mogelijke
manieren. Verkleed-verstoppertje was wel onze favoriet en die van jullie?

19 januari

Vanavond komen we in ons element. De weterschapper Yenga was voor de
scoutsuren langsgeweest in onze lokalen en hij wou dat wij zijn nieuwste uitvinding
zouden testen. Het was een grote gekke toren gemaakt uit hout met op elke blok
een opdracht. We hebben deze opdrachten goed uitgevoerd en Yenga zo
geholpen met zijn onderzoek!

26 januari

Bam bam bam wat een vlam Die gemene Vitler sloop rond de lokalen met zijn
gehoor zo sterk als dat van een Vleermuis. We moesten voorzichtig zijn, sluipen zo stil
als muizen om het vuur te kunnen bemachtigen. Wat was dit spannend.

3 februari

Hoofdstuk 7: De steen Vandaag kwamen de jins een
spelletje met ons spelen of beter gezegd gingen wij de jins
helpen op avontuur. Zo overwonnen gevaarlijke,
levensbedreigende opdrachten en kwamen we zo bij
overopa Apodemus. Dankjewel Piske, Alpy en Spinazy: het
was heel leuk.

10 februari

Supermannen en Superminnen De supermannen dachten dat ze de beste waren.
Om dit te bewijzen hadden ze een hele lijst met opdrachten gemaakt voor de
superminnen die ze moesten doen voordat de scouts gedaan was. De Supermannen
hadden nooit verwacht dat de superminnen dit zouden klaarspelen. Maar tot hun
grootste verbazing slaagde de superminnen erin de opdrachten te voltooien! De
superminnen waren dus weldegelijk de beste!!

17 februari

Hoofdstuk 8: Het protmoeras Vandaag was een prachtige dag om te spelen op de
scouts. Jammer genoeg gebeurde er ook iets vreselijks, Poulie werd gebeten! Alleen
wisten we niet door wie? De groene slangen beschuldigden de rode slangen en
omgekeerd. De enige manier waarop we deze discussie konden eindigen was door te
strijden voor ons gelijk. In een eerste spel haalden jullie jullie smokkelkunsten naar boven
door
bescherming en slangengif te smokkelen bij de muskusratten.
Onderweg naar jullie kampen, moesten jullie wel opletten voor de
bloeddorstige mangoesten die alles afpakten! Gelukkig waren
jullie deze wezens te slim af, waardoor er al snel genoeg gif
was om de strijd aan te gaan. Een spannende strijd werd
gevoerd, waarbij alle kapoenen doordrenkt waren van
enthousiasme en water. Uiteindelijk bleek Poulie niet
gebeten door jullie, maar door de enige echte vipor!
Gelukkig konden we hem redden door beide soorten gif
met elkaar te mengen en hem te genezen! Joepie
Poulie was beter!

24 februari

Stier, pier, mier… ik ben verkleed in een dier! De dieren hebben uit jaloezie de
eenhoorn ontvoerd. Nu zijn alle kleuren weg… (wist-je-dat-je: eenhoorns hun
scheetjes zorgen voor die mooie regenboog). De kapoenen voerde alle opdrachten
volkomen perfect uit en zo hadden we op het einde van de activiteit de mooiste
regenboog allertijden.

Vooruitblik naar de volgende twee fantastische maanden:
03 maart

De grot van gladneus Zet die feestneuzen al maar op want wij gaan gek doen!

10 maart

Spaghettiweekend! Het is geen scouts, want iedereen is druk in de weer met het maken en eten van zo veel
mogelijk spaghetti. Wist je dat je bij ons een spaghetti-eetwedstrijd kunt doen? JA hoor! Want op het
spaghettiweekend is de spaghetti a volenté! Voor meer info over dit super-de-duper event? Zie de
algemene info in de bubbel en het fb-event.
Vergeet zeker je oom, tante, neef, nicht, buurman, buurvrouw, juf, meester, liefje en zelfs de
burgemeester niet uit te nodigen!!!
Nog niet overtuigd? Poulie kan spaghetti eten met zijn neus, als je komt, geeft hij een demonstratie.

17 maart

Zoem zoem zoem, geef mij een bloem! De lente is in zicht

24 maart

Gigi Vos neemt ons mee naar
het BOS! Belangrijk: we gaan
naar het speelbos in
Kortenaken (straatnaam =
Borgveld). Zie op het
plannetje ter hoogte van het
rode kruis. Om het praktisch te
doen verlopen voor kindjes
met broers of zussen bij
andere takken, spreken we af
om 14u15 tot 17u15.
Smeer je best in tegen de
teken en de mugjes (geen
idee of deze al wakker zijn,
maar beter voorkomen dan
genezen!)

31 maart

Overopa Apodemus Zou het Nowan en zijn vriendjes lukken om eindelijk bij overopa Apodemus te
geraken?
Wij gaan op groepsweekend! Voor meer info: zie bij de algemene info in de bubbel. Het thema is
nog een geheimpje, deze zal jullie op het gepaste moment wel aan de oren komen.

7 april
14 april

Last van lente kriebels? Gewoon terugkriebelen Wie is er allemaal verliefd? Wij zijn alvast verliefd
op onze fantastische kapoenen!

21 april

Paasbest en eitjes We sluiten samen de paasvakantie af met deze heerlijke activiteit! Of zou de
paashaas ons vergeten zijn?
Kapoewellenbrunch! Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een kapoewellenbrunch om de kas
van de kapoenen en de kawellen te spijzen. Met deze centjes bekostigen we de activiteiten op
zondag en kunnen super-coole-vette-fantastische dingen doen op KAMP! Voor meer info: zie het
fb-event en de bubbel bij algemene info.
Belangrijk: in de namiddag is het dus geen activiteit.
Geen scouts! De leiding gaat op weekend. Wij gaan een heeeeeel weekend nadenken over wat
voor leuke dingen we kunnen doen op kamp, welke lekkere dingen we kunnen eten op kamp…

28 april

5 mei

Aandacht aandacht, wij gaan op Takweekend!

Nowan: “ Joepie, wij gaan op takweekend!” , “Op wat?”
Vraagt Frie, “Is dat zo een weekend met takken en
bomen dan? Zoiets als bosklassen?” Nowan: “Ja denk
van wel.”.
“Maar neen”, zegt oma Kora, “ Takweekend is een
weekendje waarbij we een weekendje op de scouts
blijven slapen met alle kapoentjes samen.”
“Wow vet!” Roepen Frie en Nowan in koor. “Wanneer,
wat, hoe…”

11 & 12 mei!

Terugblik kawellen
Vrijdag 4 januari: Sluipspel
Een tocht door het donker ti di didi tie
Ze waren toch niet bang ti di didi tie
Ze verkleedde zich te goed ti di didi tie
Slopen als de beste ti di didi tie
En dat maakt ons blij ti di didi tie
Het was dik okeeeeeeee
1234….
Aangezien er te veel gebeurd is om er een liedje van te kunnen maken. Is het verstandiger om te
vertellen dat het sluipspel in het donker een groot succes was. De kawellen moesten hun
vermommen en zo voorbij het radende oog van de leiding zien te komen. Wie lukte het om, zonder
herkent te worden, de overkant te bereiken; was een krak in zijn vak.
De tijd vloog voorbij doordat we er verschillende moeilijkheidslevels waren, waar de kawellen één
voor één in slaagde met grootse onderscheiding en felicitaties van de jury.
Vrijdag 11 januari): Niet valsspelen!!
Vandaag zijn de kawellen allemaal gezellig naar de lokalen gekomen ’s avonds. Ze hadden veel meer
zin om met hun leukste leiding en liefste vriendjes gezelschapsspelletjes te spelen dan thuis saai tv te
kijken. En wat was het fijn! Hier en daar wat vals gespeeld, maar af en toe ook eerlijk gewonnen. Met
al die leuke spelletjes en enthousiaste kindjes kan het niet anders dan een toffe avond geweest zijn!
😊
Vrijdag 18 januari: Kawellencinema
Wanneer Horton de olifant op een dag iemand hoort schreeuwen om hulp, besluit hij diegene te
helpen. Het blijkt het huis van de Who's te zijn, die in de Whoville wonen, een minuscule planeet. We
zagen een tof verhaal over een olifant die een tweede wereld ontdekte.
Vrijdag 25 januari: Warm jullie stembanden al maar op!
Onze laatste avondactiviteit! Stiekem zijn we allemaal wel heel blij, want dat wilt zeggen dat het
binnenkort weer scouts op zondag is, joepie! Vandaag hebben we een leuke muziekquiz gedaan. Er
waren drie teams met leden en het vierde team was de leiding. Maar laten we nu eerlijk zijn, we
wisten allemaal al op voorhand dat de leiding zou verliezen 😉. Jullie hebben allemaal supergoed
gedanst en gezongen! Het was weer een leuke activiteit!
Zondag 3 februari: Miserie, miserie, miserie
Het was een spannende dag voor de jins. Zij moesten vandaag jullie leiding spelen, nu hadden jullie
dus 2 keer zoveel leiding waar jullie naar moesten luisteren, pfff. Maar toch was het een super leuke
dag, de kawellen moesten allemaal samen opdrachtjes voltooien en spelletjes spelen. Wanneer ze dit
goed hadden gedaan kregen ze een stukje van de schatkaart. Op het einde wanneer ze de schatkaart
hadden voltooid konden zo op zoek naar het magische zwaard. De kawellen hadden al vlug het
zwaard gevonden en waren de sterkste veroveraars van heel het scoutsland!

Zondag 10 februari: Het is groen en spioneert, wat is het?
Regende of regende het niet? Na eerst wat pleinspelen te spelen kozen we ervoor om de
staatsveiligheid te keuren. Door kaartjes om te ruilen in versleuteld info en daarna in leesbare info
hebben de kawellen geprobeerd om zoveel mogelijk geld binnen te halen! Achteraf genoten we van
lekkere soep! Weer een geslaagde zondag!
Zondag 17 februari: Vandaag is Kusjesdag!
Op zondag 17 februari draaide het allemaal rond kusjes. De kawellen werden in 2 groepen verdeeld.
Vervolgens vertrok de eerste groep op een wandeling waar ze sporen achter lieten zodat de 2de roep
hen kon vinden. Op de tocht van groep 2 werden er plaatsen aangegeven met een x. Hier moesten
de leden van groep 2 een opdracht doen om kusjes te verdien. Op een bepaald punt stopte groep 1
met wandelen en gingen zich verstoppen. Wanneer groep 2 op deze plek aankwam en ze groep 1
gevonden hadden, speelde we ninja. Na dit spannende spelletje ninja keerden we allemaal terug
naar de wei omdat het helaas al tijd was.
Zondag 24 februari: De 55e dag
Op deze zonnige dag hebben de Kawellen ter ere van de 55e dag van het jaar allerlei
samenwerkingsspelletjes gespeeld. Vooraleer ze een spelletje konden spelen, moesten ze eerst een
nummertje vinden die dan verwees naar een spel. Na een spelletje kregen de Kawellen een deel van
een rebus die ze op het einde van de dag moesten oplossen. De Kawellen hebben een belangrijke les
geleerd, want wat maakt ons sterk… TEAMWERK!!

Vooruitblik Kawellen
3 maart: Uitstapje naar het Vinne! (meer info via mail!)
9-10 maart: Kom allemaal lekker smullen op ons jaarlijkse spaghettiweekend! (Meer info op de
website of via mail!)
17 maart: Crèmekar
24 maart: De grond is vuil
31 maart: Waar is Lieke?
5-6-7 april: Groepsweekend joepie! (meer info bovenaan deze bubbel en via mail)
14 april: Geen scouts
21 april: Geen scouts
28 april: Kom allen genieten op onze lekkere kapoewellenbrunch! (info via mail)

Terugblik Jogi’s
5 januari:
Op zaterdag 5 januari speelden we eerst monopolie. De jogi’s gingen tegen elkaar de strijd aan om
Geetbets te veroveren. Later gingen we het duister in en speelden we een griezelig spel … KIEKEBOE
:o
12 januari:
Deze zaterdag hebben we gezellig samen een film gekeken met de givers.
19 januari:
“De jogi” heeft best al wat jaren versleten binnen de scouts. Vandaar is een echte jogi dan ook
pionier binnen het spelen van allerlei pleinspelen. Vandaag hadden we dan ook de proef op de som
genomen!
DARK GAMES: een combinatie van allerhande oeroude pleinspelen, maar dan in een donkere
setting… Vandaag heeft de jogi BEWEZEN dat zij de kunst ter pleinspelen-spelen volledig beheerst! :o
Het was een toffe, actieve en DONKERE avondactiviteit! Ondanks ze buiten hun comfortzone van het
heldere zondaglicht moesten presteren, heeft de “jogi” BEWEZEN dat ze weer een stukje Jogiwaardiger geworden is!
26 januari:
Vandaag deden we onze dikste kleren aan om in het bos een nachtspel te spelen. Nadat jullie in twee
ploegen waren verdeeld en een edele wc-papierkroon hadden opgezet was de tijd aangebroken om
eraan te beginnen. Met spuitjes moest je proberen om in het andere kamp binnen te dringen om hun
kaars uit te schieten, zonder zelf geraakt te worden. De opdracht “wacht tot ieder teamlid een kroon
heeft zonder uw eigen kroon af te breken” bleek voor verscheidene jogi’s te moeilijk. Dat was
jammer, maar het is niet dat we teleurgesteld zijn. Voordien hadden wij ook niet het gevoel dat jullie
intelligent waren ;-) Na enkele spelletjes te spelen en iedereen al wat vochtig begon te worden zijn
we terug naar huis gegaan.
3 februari:
Deze zondag kwamen de jins op bezoek. We speelden een spannend spel waarbij we in teams
werden verdeeld en streden om ter meeste geld. Tegelijkertijd probeerden we ook elkaars kamp te
veroveren door de vlag te stelen. Het was weer een geslaagde namiddag, dankjewel jins! :D

10 februari:
WAT WAS HET MODDERIG VANDAAG! Hier hebben we dan ook uitgebreid gebruik van gemaakt.
Plezier hadden we zeker en vast. KNOR KNOR KNOR …

17 februari:
Het was een prachtige atypische winterdag. De zon scheen, de luchtvochtigheid was ideaal en de
grond was niet dratsig… De jogi’s waren klaat om weer een onvergetelijk spel te spelen en zich voor
100 % te geven. Nietsvermoedend van wat hen te wachten stond…
Tijdens de examens was hun favoriete leiding – denkt Tibo – hard aan het leren voor zijn vak biologie.
Maar bij het hoofdstuk immuniteit begon er iets te tintelen… er ging een klein lichtje branden in zijn
bovenkamer: “ Wat als ik hier nu eens een spel van maak???” EEN PRACHTIG IDEE! Dus hij schrijft het
daarom ook meteen op en legde het bij zijn verzameling van zijn andere goede ideeën.
En zo geschieden het! Het spel waarin je kon ervaren hoe het is om als een echte ‘natural killer cel’
vijandelijke cellen tot apoptose te dwingen of hoe het is om met je monocyt-vriendjes samen te
werken tot een MACROFAAG :o ! Al bij al een TOPspel!
24 februari:
Vandaag gingen we naar de fitness… OEI neen ik bedoel naar het Hindernissencentrum van Officier
Vincent! Helaas was zijn centrum leeg en moesten de jogi’s zelf wat toestellen bouwen. Dit deden ze
dan ook met alle plezier, aangezien het een openlucht centrum was! Jogi’s hebben vandaag bewezen
dat GEEN ENKEL fitnesstoestel… ik bedoel ‘obstakel’ hen te moeilijk is!

Vooruitblik Jogi’s
3 maart: IKHAATMELEIDING-dag
9 – 10 maart: SPAGHETTIWEEKEND! VERGEET JE NIET IN TE SCHRIJVEN!!!
17 maart: KNUFFEL-dag
24 maart: IKSCHRIKMEROT-dag
31 maart: BEGINZOMERTIJD-dag
5 – 6 – 7 april: GROEPSWEEKEND (verdere info volgt)
14 april: ECHTEENGEWONEDAGEIGENLIJKFEITELIJK-dag
21 april: GEENSCOUTSgamaareitjeszoeken-dag
26 – 27 – 28 april: TAKWEEKEND 2.0, haal jullie verkoopskills maar boven

Terugblik Givers
Zaterdag 12 januari
Vandaag was het eens een dag om minder naar uit te kijken, koud, regen en donker. Ne grappige film
da zou ons dan ook moeten opfleuren en ja dat deed het. En van koude hadden we ook geen last
meer want we zaten knus tegen de jogi’s
Zaterdag 19 januari
Aangezien we vorige keer niet zo actief waren, gaan we dat vandaag zeker inhalen (of toch voor
sommigen). Een sluipspel in het bos waarmee je als laatste moest overblijven of juist alle mensen aan
je zijde hebben te staan. Hoe of wat je deed beslisten je zelf maar als ge min pet afpakt dan flip ig !
Zondag 27 januari
Macht is tegenwoordig nog het enigste da telt, een variant van risk komt dan ook op zijn plaats. Om
ter meeste land voor zich hebben dat is iets waar Trump en Poetin vaak hebben gedroomd.
Natuurlijk kan je niet zomaar landen krijgen maar moet je er voor strijden. Door opdrachten te doen
konden ze de naastliggende landen veroverende. Die opdrachten konden sommige wel tot in de
maag voelen. Met als einde en goeie gekruid soepke met een paar goeie curryworsten.
Zondag 3 februari
Vandaag gingen we terug naar ons geliefd bos. Als echte avonturiers trokken we erop uit om te
zoeken welk team zich het beste als groenteboer kon schoppen. Toch kwamen we er al snel achter
dat onze jonge groentenboeren nog veel moeten leren om overheerlijke groentjes te produceren.
Gelukkig had de leiding voor een verassing gezorgd zodat de leden toch wat lekkers konden eten.
Smakelijk
Zondag 10 februari
Regen regen en nog een regen, het ideale weer om in de modder te spelen al kon het toch wel een
beetje warmer worden. Simpele spellekes zoals dikke bertha en blue waffle waren er dan ook niet uit
te denken. Het einde van de dag was zo goed als niemand bespaard en was iedereen omgetoverd in
een waterval.
Zondag 17 februari: Leden versus leiding
Als een echte scout gingen we vandaag in de zon de uitdaging aan om te zoeken wie er het beste een
sjorconstructie kon maken. De leden gingen voor een uitkijktoren die op een zandloper leek. De
leiding pakte het iets avontuurlijker aan en ging inspiratie halen bij de middeleeuwen. Het
eindproduct was een katapult dat meer dan 20 meter ver kon schieten. Voor beide teams was het
een succes en dat belooft veel goeds voor het komende kamp.
Zondag 24 februari
Om ter beste kanonskogel maken, dat was het doel van deze namiddag. Door elkaar te raken met de
blaaspijp konden de leden punten bemachtigen. Uiteindelijk konden met deze punten een aantal
ingrediënten gekocht worden waarmee een kogel gemaalt kon worden. Een schot van maar liefst 31
meter, met een kogel van meer dan 3 kg was meteen het einde van de zware veldslag.

Vooruitblik Givers
Zondag 3/3: Welke slang eet nooit, maar drinkt veel?
Zaterdag 9 en zondag 10/3: Spaghettiweeked, kom zeker van onze lekkere spaghetti genieten. Meer
info of onze site of facebook.
Zondag 17/3: Waarom zijn lange mensen luier dan korte?
Zondag 24/3: Wat voor tijd is het als de klok 13 keer slaat?
Zondag 31/3: Ik heb drie hoofden, drie benen, drie armen en drie vingers. Wie ben ik?
Vrij/Za/Zo 5-7/4: Groepsweekend
Zondag 14/4: Wat heeft 1 oog maar geen kop?
Zondag 21/4: Welk paard ziet van voren evenveel als van achteren?

Terugblik Jins
11 januari 2019
Deze keer kon ons filmavond toch doorgaan!

18 januari 2019
Deze week was er geen scouts voor jullie wegens XMOS en examens van jullie liefste leiding.

27 januari 2019

3 februari 2019
Vandaag stonden jullie in leiding bij de 3 jongste takken. Prima werk kids x

10 februari 2019

15-17 februari 2019 (SOEPWEEKEND)

Allemaal heel hard bedankt om soep te kopen!

24 februari 2019

Vooruitblik Jins
03/03: such sweet nothing
9-10/03: kom maar flink helpen en eten op spaghettiweekend!!
17/03: daar is de lente, daar is de zon
24/03: grab ‘em by the …
31/03: leidingggggggggggggg… ik krijg mijn schoenen niet aan
5-7/04: groepsweekend (meer info volgt)
14/04: stop… hammertime  geen scouts voor jullie #break
20/04: zie ginds komt de paashaas uit…???
28/04: verassing of verrassing?

